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رياضة

رياضة

ميركاتو

الكرة اللبنانية

وريال مدريد:
بايل
ٌ
ّ
أزمة ال حل لها
ال يخفى أن ريال مدريد يعيش فترة
مضطربة بعدما تراكمت مشاكله خالل
المنتهي .لكن مشكلة طارئة
الموسم
ّ
وصعبة جدًا أطلت في الفترة األخيرة،
عنوانها غاريث بايل ،الذي ال يبحث النادي
عن طريقة للتخلص
الملكي حاليًا سوى ّ
منه بعدما كان قد كلفه مبلغًا كبيرًا
الستقدامه إلى صفوفه
شربل ّ
كريم
رسـ ـ ــالـ ـ ــة زيـ ـ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ك ــان ــت
واضـ ـح ــة :ال م ـكــان ل ـغــاريــث بــايــل في
ح ـســابــات م ــدري ــد .ك ـمــا كــانــت رســالــة
ال ــاع ــب أوضـ ــح ع ـنــدمــا ق ــال ب ــأن ــه قد
يقضي الفترة املتبقية من عقده يلعب
الغولف ،غير آبه إذا ما كان سيرتدي
قميص «امليرينغي» بعد اآلن.
كـ ـلـ ـم ــات ق ـل ـي ـل ــة صـ ـ ـ ــدرت م ـ ــن امل ـ ـ ّـدرب
ال ـف ــرن ـس ــي وال ـن ـج ــم ال ــويـ ـل ــزي ع ــق ــدت
بشكل كبير ،ال بل حشرت إدارة
األمور
ٍ
فلورنتينو بـيــريــز فــي ال ــزاوي ــة ،وهــي
ّ
الساعية إلرضاء زيدان بكل ما يطلبه
نظرًا ّ إلى قبوله العودة إلنقاذ الفريق
املترنح ،والذي بات بحاجةٍ إلى إعادة
بناء بــرأيــه .وينطلق زي ــدان طبعًا من
تجربته السابقة مع الريال ،فشرع في
إزاح ــة بـعــض الـ ــرؤوس إلراح ــة رأس ــه،
وهو أراد أن يبدأ برأس كبير مثل بايل
ليزيل مــن دربــه العقبات التي دفعته
إلــى ال ـخــروج مــن منصبه سابقًا رغم
النجاحات التي حققها.

واألكـ ـي ــد أك ـث ــر أن رأي زي ـ ــدان إلع ــادة
ب ـن ــاء ال ـف ــري ــق ي ـت ـم ـحــور حـ ــول تغيير
ص ــورة الـنـجــومـيــة امل ــوج ــودة ف ـيــه ،إذ
ب ـعــد رح ـي ــل نـجـمــه األول الـبــرتـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ،ي ـف ـت ــرض أن
ـوم
ي ـخــرج بــايــل إلف ـس ــاح امل ـج ــال لـنـجـ ٍ
آخ ــري ــن ي ـش ـغ ـلــون بـ ــال «زيـ ـ ـ ــزو» وه ــم
ثالثة مبدئيًا :الفرنسيان بــول بوغبا
وكـيـلـيــان مـبــابــي ،والبلجيكي إيــديــن
هازار.
إذا بعد  6سـنــوات قضاها مــع الريال
ال ـ ــذي اس ـت ـقــدمــه م ـقــابــل  100مـلـيــون
يـ ـ ــورو ،ي ـظ ـلــم ال ـب ـع ــض ب ــاي ــل ع ـنــدمــا
يـ ـق ــول ــون إن ـ ــه ل ــم ي ـن ـجــح م ــع ال ـفــريــق
اإل ُسـ ـب ــان ــي .ص ـح ـيــح أن ال ــوي ـل ــزي لــم
يخض تقريبًا سوى نصف املباريات
التي لعبها الفريق في الدوري املحلي
منذ وصوله إليه بسبب اإلصابة ،لكن
في نهاية املطاف فاز الرجل بكل شيء
مـمـكــن م ــع ال ـن ــادي امل ـل ـكــي ،وق ــد حمل
غالبية األل ـقــاب ،وبينها  4فــي دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا .بـصـمــات واض ـحــة لــه،
وخـصــوصــا فــي املـنــاسـبــات النهائية
الكبيرة.

ّ
ناد في
ليس هناك أي ٍ
سوق االنتقاالت مهتم
بخدمات بايل

لكن هـنــاك فــي «سانتياغو برنابيو»
ن ـس ــي ال ـج ـم ـيــع هـ ــذه األم ـ ـ ــور وب ــات ــوا
ي ـب ـح ـثــون ع ــن ط ــري ـق ــة لـلـتـخـلــص مــن
الـ ـع ــبء ال ـث ـق ـيــل امل ـت ـم ـثــل ب ــال ــوي ـل ــزي،
ربما بسبب شخصيته التي وصفها
ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ث ـي ـبــو ك ــورت ــوا
بالغريبة واالنطوائية ،أو ربما بسبب
عــدم قبوله ب ــدوره الجديد مــع زيــدان،
أو بـسـبــب رواسـ ـ ــب م ـتــراك ـمــة تــرتـبــط
ب ـع ــاق ـت ــه مـ ــع ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي ال ـف ـت ــرة
املاضية.
وقـ ــد ي ـب ــدو الـ ـك ــام ع ــن تــرح ـيــل بــايــل
ً
أم ـرًا سـهــا فــي الـظــاهــر ،لكن الحقيقة
مختلفة تمامًا ولــو أن العـبــا بقيمته
ال ـف ـن ـيــة ي ـف ـت ــرض أن تـ ـس ــارع األن ــدي ــة
معه ،لكن
األوروبـيــة الكبرى للتوقيع ً
األم ــر لـيــس دق ـي ـقــا ،إذ إن ج ــول ــة على
أخـبــار ســوق االنـتـقــاالت ،توضح عدم
اه ـت ـم ــام ّ
أي نـ ــاد بــال ـج ـنــاح ال ـســريــع،
ولهذه املسألة مجموعة من األسباب
املنطقية.
اول هــذه األس ـبــاب هــو الـعــامــل املــالــي،
إذ إن رات ــب بــايــل ي ـقــارب الـ ــ 20مليون
دوالر في السنة الواحدة ،ما يعني أنه
في أســوأ األحــوال إذا ما أراد االنتقال
ّ
إلى ّ
ناد آخر ،سيطلب مبلغًا ال يقل
أي ٍ
عــن  15مـلـيــونــا ،وه ــو رق ــم ال يـبــدو أن
ّ
مستعد لدفعه
هناك الكثير من األندية
ل ــاع ـ ٍـب ف ــي ال ـع ـقــد ال ـثــالــث م ــن الـعـمــر
(سيبلغ الـ  30في أواخر تموز املقبل).
ّ
وال ـعــامــل املــالــي يـفــكــر فـيــه ال ــري ــال بال
شك ،إذ بعيدًا عن حصوله على مبلغ
محترم جراء بيعه ،فإنه في حال بقاء
ّ
الــاعــب فسيتكلف الـنــادي  60مليون
دوالر في العقد املتبقي منه  3سنوات،
خ ـص ــوص ــا أن إصـ ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــدان ي ـبــدو

الدخان األبيض (لم) يتصاعد
اجتماعات االتحاد مفتوحة
لتعيين مدرب المنتخب
عبد القادر سعد

إصابات بايل المتكررة تخيف الكثيرين (أرشيف)

واضـحــا بعدم االعـتـمــاد على الالعب،
لعنصر
مــا يعني أن اإلدارة سـتــدفــع
ٍ
ناشط في املباريات!
غير
ٍ
والنقطة املرتبطة باملباريات وعددها
في ما ّ
خص مشاركات بايل بالقميص
األب ـيــض هــي سـبــب آخ ــر ،إذ ي ـبــدو أن
الريال تعب من املشاكل البدنية لبايل،
والذي غالبًا يبتعد بسبب اإلصابة أو
بسبب تأخره في االرتقاء إلى املستوى
البدني املطلوب للمشاركة بعد عودته
م ـن ـه ــا .وهـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة تـ ـح ــديـ ـدًا هــي
ناد
التي تعرقل موضوع انتقاله إلى ٍ
آخ ــر ،خصوصًا إذا مــا عــرض ّ
ـاد
أي نـ ٍ
م ــا ي ـت ـقــاضــاه ال ــاع ــب م ـقــارنــة بـفـتــرة

وجوده على أرضية امليدان.
أم ــا الـسـبــب الـثــالــث لـعــدم اهـتـمــام ّ
أي
ناد كبير بخدماته في الوقت الحالي
ٍ
هو املرحلة التي ّ
تمر بها أندية ،مثل
بــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي أو آرس ـنــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن ّ الع ـ ٍـب
عال ،إذ إنها تفضل أن
جناح بمستوى ٍ
تتعاقد مع العبني أصغر سنًا ضمن
رؤيتها إلعادة البناء واالنطالق نحو
ّ
ّ
بفريق يتمتع بدماء
منصات التتويج
ٍ
ش ــاب ــة وي ـم ـك ـنــه أن ي ـس ــاع ــد الـ ـن ــادي
لفتر ٍة أطــول .وهنا تضيق الخيارات،
إذ إن نــاديــا مثل مانشستر يونايتد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق أن أب ـ ــدى

اه ـت ـمــامــه ب ـصــاحــب ال ـق ـم ـيــص الــرقــم
 ،11يبدو خيارًا متاحًا ،على اعتبار
أن فريق «الشياطني الحمر» يحتاج
ّ
املهمني
ـدد كبير مــن الــاعـبــن
إل ــى ع ـ ٍ
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى ق ــدمـ ـي ــه مـ ــن ج ــدي ــد.
وإنكلترا بطبيعة الحال هي الوجهة
بشكل
املـمـكـنــة الــوح ـيــدة وامل ـنــاس ـبــة
ٍ
كبير ،فالعودة إلى توتنهام هوتسبر
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـس ــاب ــق
ل ـل ــوي ـل ــزي م ــن الـ ـخـ ـي ــارات املـنـطـقـيــة،
وأي ـض ــا االن ـض ـم ــام إل ــى تـشـلـســي قد
يكون خيارًا متاحًا أيضًا ،وخصوصًا
في حــال ّ
تحول هــازار إلــى مدريد ،ما
يعني أن «الـبـلــوز» سيحتاجون إلى

دوري األبطال يبحث عن ميالن ...وال يجده!
حسين فحص

كالشيو

انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ل ـك ــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ول ـ ـكـ ــن ك ـ ــاب ـ ــوس «إي ســي
مـيــان» لــم ينتهِ بـعــد .ال ـنــادي الــذي
كــان قــاب قوسني أو أدنــى مــن بلوغ
دور امل ـج ـمــوعــات م ــن دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـم ــوس ــم امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،دخـ ــل
أوروبــا من بوابة الــدوري األوروبــي
ّ
ليعبد الـطــريــق أمــام
«يــوروبــالـيــغ»،
الجار الـلــدود إنتر ميالنو .النهاية
الـ ـك ــارثـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ــ«روسـ ــون ـ ـيـ ــري» ه ــذا
املــوســم ،فتحت الـعــديــد مــن األب ــواب
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد أوصـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ـف ـعــل
ّ
النتائج املتقلبة ،والتي أبقت نادي
ميالن قريبًا من دائرة النجاح حتى
الـجــوالت األخـيــرة مــن عمر ال ــدوري،
ً
وال ـ ـت ـ ــي طـ ــرحـ ــت ب ــالـ ـت ــال ــي س ـ ـ ــؤاال
جوهريًا لطاملا رفعته الجماهير في
سماء ملعب الـ«سان سيرو» ،ميالن
إلى أين؟
فـ ـ ــاز مـ ـي ــان فـ ــي مـ ـب ــاري ــات ــه األربـ ـ ــع
األخـيــرة من الـ«كالشيو» ،رغــم ذلك،
فـشــل فــي الـتــأهــل إل ــى دوري أبـطــال
أوروبــا ،في واحدة من أكثر نهايات
امل ــواس ــم إثـ ـ ــارة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ــدوري

اإليطالي .الفوز الشاق على املضيف
سبال بنتيجة ( )2-3في الجولة الـ38
واألخيرة من عمر الدوري اإليطالي،
لم يكن كافيًا لرجال املــدرب غينارو
غاتوزو ،بعدما خطف إنتر ميالنو
املركز الرابع برصيد  69نقطة ،فيما
ّ
حل أتاالنتا ثالثًا بنفس عدد النقاط
مع فــارق املواجهات املباشرة .هكذا
غاب ثاني أكثر الفرق تحقيقًا أللقاب

دوري أبطال أوروبا برصيد  7ألقاب
عـ ــن أمـ ـج ــد الـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة،
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي ي ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـس ـل ـس ــل
الـخـيـبــات مـنــذ آخ ــر مـشــاركــة مليالن
ف ــي ال ــ«ت ـشــام ـب ـيــونــز لـ ـي ــغ» ،مــوســم
(.)2014-2013
ُ
م ـشــاكــل ع ــدي ــدة عــانــى مـنـهــا مـيــان
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .الـ ـف ــري ــق الـ ـ ــذي أث ـبــت
ّ
ـرات م ـت ـق ــط ـع ــة أنـ ـ ــه ق ـ ــادر
عـ ـل ــى ف ـ ـ ـتـ ـ ـ ٍ

غاتوزو قريب من اإلقالة (ميغيل ميدينا ـ أ ف ب)
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عـلــى املـنــافـســة عـلــى األلـ ـق ــاب ،خــرج
ً
ـال من األلقابُ ،مستكمال
بموسم خـ ٍ
ٍ
انتكاسات السنوات القليلة املاضية.
ٌ
صفقات واعــدة أبرمها ميالن ،على
غــرار املهاجم البولندي كريستوف
بيونتك ومتوسط امليدان البرازيلي
ّ
لوكاس باكيتا ،علقت عليها اآلمال
لعودة العمالق اإليطالي من جديد،
ّ
غير أن لغة امل ـيــدان كــانــت مختلفة،
وخالفت لغة الالعبني وإدارة النادي
على حد سواء.
بــالـنـظــر إل ــى مـســار الـفــريــق املتقلب
فــي مختلف ال ـب ـطــوالت ،وال ـق ــرارات
الفنية ال ـصــادرة عــن الـجـهــاز الفني
في كل مباراة ،يتحمل مدرب الفريق
اإليـطــالــي غــاتــوزو الـجــزء األكـبــر من
املسؤولية عن موسم الفريق املخيب.
ٌ
خ ـ ـسـ ــارة مـ ــن الت ـس ـي ــو فـ ــي امل ــراح ــل
األخ ـي ــرة مــن عـمــر امل ــوس ــم ،أخــرجــت
مـ ـ ـي ـ ــان مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــف ن ـ ـهـ ــائـ ــي كـ ــأس
ٌ
إيطاليا ،تبعتها خسارة في الدوري
أمـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ــوريـ ـ ـن ـ ــو ،وضـ ـ ـع ـ ــت املـ ـ ـ ــدرب
اإليطالي في موقف ال ُيحسد عليه،
لـتـنـهــال ب ـعــدهــا امل ـطــال ـبــات بــرحـيــل
غاتوزو عقب الفشل في التأهل إلى
دوري األبطال.

ٌ
محاوالت عديدة جرى العمل عليها
إلع ـ ـ ـ ــادة مـ ـي ــان إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة مــن
جــديــد ،ولـكـنـهــا ُمـنـيــت بــالـفـشــل في
الفترة األخيرة.
الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت مـ ــع ت ـس ـل ــم اإلدارة
الجديدة ،املتمثلة بصندوق إليوت
ً
األميركي ،وصوال إلى االعتماد على
أبناء النادي ،أو نجومه التاريخيني،
لشغل مراكز إدارية مهمة في الفريق.
ّ
ال ـب ــداي ــة كــانــت تـ ــدل ع ـلــى أن الـعـمــل
سـيـكــون مــن أج ــل إع ــادة مـيــان إلــى
الـحـيــاة ال ـكــرويــة ،ورب ـمــا ك ــان يجب
على ّ
القيمني العمل من أجل إعادته
ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى إل ـ ــى دوري أب ـط ــال
ُ
أوروبـ ـ ـ ــا ،لــتـسـتـكـمــل عـمـلـيــة ال ـب ـنــاء
ف ــي امل ــوس ــم املـ ـقـ ـب ــل ،ولـ ـك ــن ه ـ ــذا لــم
يحدث.
ٌ
صـيــف حــاســم ينتظر ن ــادي ميالن،
ّ
س ـي ـحــدد ب ــدرج ــةٍ ك ـب ـيــرة تــوجـهــاتــه
وط ـمــوحــاتــه املـسـتـقـبـلـيــة .الـتـغـيـيــر
األس ــاس ــي ق ــد ي ـبــدأ م ــن رأس الـهــرم
الفني ،رغــم تباين اآلراء حــول إبقاء
غاتوزو أو إقالته.
فــي تصريح للمدرب اإليطالي بعد
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،عـ ّـبــر غ ــات ــوزو عن
خـيـبــة أم ـلــه ج ـ ـ ّـراء الـنـهــايــة املخيبة

يتحمل مدرب الفريق
اإليطالي غاتوزو الجزء
األكبر من المسؤولية

ل ـل ـمــوســم ،ك ـمــا اعـ ـت ــرف ف ــي املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،أنـ ــه ي ــأم ــل ال ـب ـق ــاء على
رأس اإلدارة الفنية للفريق .التغيير
اإلداري قـ ــد ال ي ـن ـح ـصــر ب ـغ ــات ــوزو
ف ـح ـســب ،إذ تـفـيــد ال ـت ـقــاريــر اق ـتــراب
ٍّ
ك ــل م ــن امل ــدي ــر الــريــاضــي ل ـيــونــاردو
ومالديني من الرحيل .نجما ميالن
الـ ـس ــابـ ـق ــان ،ي ـ ــري ـ ــدان الـ ـتـ ـن ـ ّـح ــي عــن
مــركــزي ـه ـمــا اإلداريـ ـ ـ ــن ب ـعــد مـشــاكــل
مستمرة مع املدير التنفيذي للفريق
إيفان غازيديس ،وترك املهام للويس
كامبوس ،املدير الرياضي لنادي ليل
الـفــرن ـســي .ب ــدأت امل ـشــاكــل ف ــي ســوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت األخـ ـي ــر ،ح ـيــث تـبــايـنــت
اآلراء حول انتدابات الفريق التي قد
تفيده حينها.
ت ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــاردو م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق
ش ـخ ـص ـيــا مـ ــع املـ ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي

نجم على طرفي امللعب.
ٍ
املـهــم أن الــريــال يبحث خـيــاراتــه أكثر
من بايل أو ّ
أحد آخر ،فيبدو خيار
أي ٍ
ناد آخر تمامًا كما فعل مع
اإلعارة إلى ٍ
الكولومبي خاميس رودريغيز (بايرن
م ـيــون ـيــخ) ،ه ــو األن ـس ــب ،لـكــن م ـجـ ّـددًا
ي ـص ـطــدم هـ ــذا ال ـخ ـي ــار بـقـلــق األن ــدي ــة
لناحية الوضع البدني والفني واملالي
لــاعــب ،مــا قــد يجعلها تــرفــض «دفــع
الضريبة» عن ريال مدريد ،الذي ربما
يقف للمرة األولــى منذ زمـ ٍـن بعيد في
موقف التائه تجاه إنـجــاز صفقةٍ ما،
أو إح ــدى املشكالت الـتــي تسقط على
طاولته الكبيرة.

زالت ـ ــان إيـبــراهـيـمــوفـيـتــش وامل ــداف ــع
األورغواياني غودين .صفقتان كان
الهدف منهما ،خلق مزيج من الخبرة
والشباب في الفريق بنظر ليوناردو،
غير أن غــازيــديــس أوق ــف الصفقتني
بحجة أعمار الالعبني املتقدمة .بعد
ذلـ ــك ،ات ـخ ــذت اإلدارة ق ـ ــرارًا يقضي
ب ـج ـعــل غ ــازي ــدي ــس ص ــاح ــب الـكـلـمــة
األع ـل ــى ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت ،وهــو
مــا أشـعــل حــربــا ثــانـيــة بــن الرجلني
إث ــر ال ـخ ــاف عـلــى اس ـت ـقــدام الــاعــب
إيفرتون سواريز.
ّ
ّ
تخيم على
فــي ظــل الضبابية الـتــي
أجـ ـ ــواء ال ـ ــ«سـ ــان سـ ـي ــرو» ،واقـ ـت ــراب
ّ
خـ ـ ــروج غ ـ ــات ـ ــوزو ،س ـيــت ـجــه الـ ـن ــادي
إلى استقدام مــدرب يناسب مشروع
اإلدارة ،وال ــذي يــرتـكــز عـلــى تحقيق
موسم جـ ّـيــد ،مــن دون صــرف الكثير
م ــن األم ٌـ ـ ـ ــوال ع ـل ــى شـ ـ ــراء ال ــاع ـب ــن.
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف قـ ـ ـ ــد ت ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق ربـ ـ ـم ـ ــا م ــع
ماوريسيو س ــاري ،مــدرب تشيلسي
ّ
املهدد باإلقالة رغم اتصاف موسمه
األول في إنكلترا بالنجاح النسبي.
ولـكــن بـنـظــرة هــادئــة ،يـبــدو واضـحــا
أن املـشــاكــل فــي مـيــان هــي أكـبــر من
مــديــر فـنــي أو مــديــر تـنـفـيــذي ،إذ إن
درب العودة إلى الواجهة من جديد،
يبدو أطــول مــن املتوقع على خلفية
سوء التنظيم اإلداري للفريق .سوق
االنتقاالت املقبل سيوضح كل شيء.

أب ـقــت الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لــاتـحــاد
اللبناني لـكــرة الـقــدم اجتماعاتها
م ـف ـت ــوح ــة الخـ ـتـ ـي ــار املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي
الـ ـج ــدي ــد مل ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ّ
األول.
وع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ام ـ ــس (االث ـ ـنـ ــن)
ً
اج ـت ـمــاعــا ط ــوي ــا نــاق ـشــت ف ـيــه ما
خلصت إلـيــه اللجنة املـصـغــرة من
نتائج ،بشأن دراسة ِّ
السير الذاتية
املقدمة إلى اتحاد الكرة.
أس ـ ـمـ ــاء عـ ــديـ ــدة كـ ــانـ ــت م ـط ــروح ــة
على طــاولــة اللجنة التنفيذية من
املـ ــدربـ ــن األجـ ــانـ ــب وال ـ ـعـ ــرب ،ج ــاء
ف ــي مـقــدمـتـهــا أس ـم ــاء الـبــرازيـلـيــن
ميلتون مـنــديــز وفــابـيــو فــارغــاس،
والـعــراقــي عــدنــان حمد ،والصربي
رادوفـ ـ ــان كــورس ـي ـتــش ،والتسيكي
م ـي ــروس ــاف س ــوك ــوب ،وال ـصــربــي
اآلخـ ـ ـ ــر ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـي ـت ــروف ـي ـت ــش،
إضافة إلى البوسني جمال حاجي،
ّ
لكن معلومات «األخـبــار» تؤكد أن
هوية املدرب ستكون من خارج تلك
املجموعة ،وسيكون املدرب صاحب
جنسية أوروبية مختلفة ،سبق أن
ّ
درب أحــد حامليها في لبنان أكثر
من فريق.
مجموعة أمور ّأدت دورها في عدم
الـتـعــاقــد مــع ٍّ
أي امل ــدرب ــن اآلخــريــن
ل ـي ـكــون ع ـلــى رأس ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
مل ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،فــامل ـع ــاي ـي ــر ال ـتــي
وضعت كانت قائمة على ركيزتني،
األولى فنية والثانية مادية.
عـلــى الصعيد الـفـنــي ،كــانــت العني
على مسيرة املدرب باعتباره العبًا
سابقًا ،ومن ثم النظر إلى مسيرته
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،سـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى صـعـيــد
األن ــدي ــة أو املـنـتـخـبــات ،والـنـتــائــج
ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا (األل ـ ـقـ ــاب ال ـت ــي ق ــاد
األنــديــة أو املنتخبات التي أشــرف
عليها لـلـفــوز ب ـهــا) ،وال ـف ـتــرة التي
قضاها في منصبه.
املعيار اآلخــر كــان الـشـهــادات التي
ي ـح ـم ـل ـهــا امل ـ ـ ـ ــدرب ،وإذا مـ ــا كــانــت
تـتــوافــق مــع املـعــايـيــر املـطـلــوبــة من

االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،سـ ـ ــواء كــانــت
هذه الشهادة معترفًا بها ،أو دون
املستوى املطلوب.
عنصر اللغة كان له ٌ
دور في عملية
االخـتـيــار أيـضــا ،حيث كــان الهدف
الرئيسي أن يتقن اللغة اإلنكليزية،
ً
ت ـس ـه ـي ــا ل ـل ـع ـم ــل ،ول ـ ـعـ ــدم تـ ـك ــرار
تجربة االستعانة بمترجم.
املعيار امل ــادي أيضًا كــان أساسيًا،
نظرًا لإلمكانات املتواضعة ،وعدم

من المفترض أن
ُ َ
تعلن هوية المدرب
الجديد اليوم

الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـت ـعــاقــد م ــع مــدربــن
بــرواتــب عالية وش ــروط بــأن يكون
الجهاز الفني أجنبيًا بالكامل ،كما
اشترط بعض املدربني.
أس ـم ــاء ع ــدة ُوض ـع ــت ع ـلــى طــاولــة
ال ـل ـج ـن ــة املـ ـصـ ـغ ــرة ال ـ ـتـ ــي شـكـلـهــا
االتحاد ،لـ«غربلة» األسماء ،فكانت
حظوظ البرازيلي مينديز مرتفعة
في البداية ،لكن املشكلة كانت في
س ـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي ال ـبــرت ـغــال،
عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن ـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـ ـ ــدرب فــي
ً
الــدرجـتــن األول ــى والـثــانـيــة ،فضال
عن أنه ارتبط بفريق آخر.
زمـيـلــه الـبــرازيـلــي فــابـيــو فــارغــاس،
كان مرشحًا أيضًا ،لكن قيمة عقده
املرتفعة التي وصلت إلى ( )45ألف
دوالر في الشهر ،إلى جانب تراجع
مـسـيــرتــه الّـتــدريـبـيــة فـ ًـي الـسـنــوات
األخـيــرة ،أثــرت مباشرة بحظوظه.
ف ـف ــارغ ــاس الـ ــذي أحـ ــرز ع ــام 2009
لـقــب دوري أب ـطــال آسـيــا مــع فريق
بــوهــانــغ ال ـك ــوري الـجـنــوبــي كــانــت
آخــر تجربة تدريبية لــه عــام 2017

مع فريق الهالل السوداني ،آتيًا من
سوبانبوري التايالندي.
ال ـعــراقــي ع ــدن ــان ح ـمــد ،أي ـضــا كــان
مـ ـ ــن امل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــن ،ل ـكــن
راتــب العشرين ألــف دوالر شهريًا،
واب ـت ـع ــاده ع ــن ال ـت ــدري ــب م ـنــذ عــام
 2017حـ ـ ــاال دون الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ــه.
سيرة املدرب التشيكي ميروسالف
س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوب ح ـ ـض ـ ــرت أي ـ ـض ـ ــا ع ـل ــى
طاولة البحث ،وهــو ّ
درب املنتخب
البحريني ســابـقــا ،لكن مبلغ ال ــ35
ألــف دوالر ال ــذي طلبه بــدل اتعاب
مــع ج ـهــازه الـفـنــي امل ـســاعــد أيـضــا،
أدى إلى استبعاده.
أس ـ ـبـ ــاب عـ ــديـ ــدة ّأدت دورهـ ـ ـ ــا فــي
اختيار املدرب الجديد الذي أصبح
اس ـمــه شـبــه مـحـســوم ،وه ــو يحمل
الجنسية األوروبية ،بانتظار إعالن
االت ـح ــاد اس ـمــه .فـهــذا املـ ــدرب الــذي
ك ــان ــت ه ـن ــاك ش ـك ــوك ف ــي إمـكــانـيــة
ق ـبــولــه بــامل ـه ـمــة ،أك ـ ــدت مـعـلــومــات
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه أظ ـه ــر مـجـمــوعــة
عــوامــل ّ
رجـحــت كفته لــدى االتـحــاد
اللبناني .فالرغبة في بناء منتخب
وفي إعطاء عنصر الشباب فرصة،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي تـحـقـيــق
إن ـ ـجـ ــاز ،ب ـ ــدت واض ـ ـحـ ــة مـ ــن خ ــال
امل ـفــاوضــات مـعــه .كــذلــك ف ــإن عمره
ّ
املتوسط شكل إضافة ،لكون جيله
قريبًا من جيل الشباب الذي يسعى
إلى منحه دورًا كبيرًا في مسيرته.
ورغ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم حـ ـس ــم ه ــوي ــة املـ ـ ــدرب
ال ـجــديــد حـتــى ســاعــة م ـتــأخــرة من
يـ ــوم أم ـ ــس ،وت ــأج ـي ــل اإلعـ ـ ــان إلــى
اليوم ،فإن أعضاء اللجنة التنفيذية
توافقوا على املــدرب املساعد الذي
سيكون لبنانيًا ،حيث تميل الكفة
بقوة إلى املدرب جمال طه كي يكون
الجديد .أما
مساعدًا ملدرب املنتخب
ُ
م ــدرب ح ــراس امل ــرم ــى ،فـلــم تـحـ َـســم
هــوي ـتــه ب ـعــد م ــع ط ــرح اس ـم ــن من
الـ ـ ـح ـ ــراس الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وال ـع ــام ـل ــن
حاليًا في الدوري اللبناني في أكثر
م ــن درجـ ـ ــة ،بــان ـت ـظــار م ــا س ـت ـقــرره
اللجنة حول هوية مدرب الحراس.
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